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Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
Beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Protokoll från sammanträde

2021-02-22

Datum då protokollet justerades

2021-03-04

Datum då tillkännagivandet
publiceras

202 1-03-04

Datum då publiceringen av
tillkännagivandet upphör

2021-03 -26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhu,$et
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Underskrift

Elin Mellberg ·
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Tomas Johansson (C), ordfårande
Bengt-Göran Henningsson (S), vice ordförande
Marie-Louise Svensson (M), andre vice ordförande
Daniel Andersson (M)
Catharina Åslund (M), ersätts av Pantus Aghamn (M)
Maria Malmberg (C)
Kristin Skogen (SD), ersätts av Eva Forsberg (SD)
Fredrik Almgren (M)
Nielas Eringsfors (S)
Peter Lundgren (M)
Barbro Gustafsson (M)
Kenth Henningsson (S)
Sophie Sundquist (M)
Birgitta Nielsen (V)
Yvonne Massberg (S)
Ralph Lundeli (KD)
Helene Mohr (C)
Eva Pettersson (-)
Joakim Svensson (M)
Pernilla Jönsson (M)
Mats Olsson (MP)
Robert Hallin (S)

Tjänstgörande ersättare

Pantus Aghamn ersätter Catharina Åslund (M)
Eva Forsberg (SD) ersätter Kristin Skogen (SD)

Övriga närvarande
Ersättare
Övriga

Anna Liedholm, kommundirektör
Elin Mellberg, kanslichef
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Ärendelista
§1

Motion om porrfilter från Socialdemokraterna (S)

Ks 2020/78

§2

Motion från Sverigedemokraterna angående
demokratiutredning

Ks 2020/270

§3

Upphävande av detaljplan Åsaka 3:12 del av

Ks 2018/140

§4

Riktlinjer får lokalförsötjning i Essunga kommun

Ks 2021111

§5

Investeringsanslag till projektering av kommunens
skollokaler

Ks20191170

§6

Riktlinjer för direktupphandling

Ks 2020/310

§7

Redovisning av motioner 2020

Ks 2020/296

§8

Redovisning av medborgarförslag 2020

Ks 2020/295

§9

Uppräkning av pat1istöd och arvoden till
förtroendevalda 2021

Ks 2020/297

§ 10

Nyupplåning 2021

Ks 2020/308

§ 11

Kapitalisering av Kommuninvest

Ks 2020/237

§ 12

Ersättning för provisorisk dödsboförvaltning och
gravsättning

Ks 2021136

§ 13

Förslag till reviderat reglemente för Socialnämnden

Ks 2021137

§ 14

Delegationsbeslut 2021

Ks 202112

§ 15

Delgivningar KF 2021

Ks 202115

§ 16

Reviderad bolagsordning för Essunga Bostäder AB

Ks 2021153
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§1

Dnr Ks 2020/78

Motion om porrfilter från Socialdemokraterna (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Bifalla motionen och uppdra till kommunledningssektorn att installera webbfilter på alla
kommunens nät.

Sammanfattning av ärendet
Nielas Eringsfors (S) har i en motion den 2 mars 2020 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
att ett porrfilter installeras på kommunens nätverk och att skolorna i Essunga kommun tar fram
en policy om en skolgång fri från pornografi. Till stöd för förslaget anför motionären att många
av kommunens skolor erbjuder läsplattor, datorer och öppet nätverk för eleverna. Det innebär
otroliga möjligheter i lärandet men innebär också att grov pornografi bara är ett klick bort.
Porrfilter är inte vattentäta, men genom att införa filter sätter kommunen och vuxensamhället en
tydlig gräns för vilket beteende som är acceptabelt och inte. Att utsättas för pornografi under sin
skoldag kan betraktas som ett arbetsmiljöproblem får barn och ungdomar.
Motionen har remitterats till utbildningsnämnden som vid sitt sammanträde 2020-08-31 , § 59,
beslutat yttra sig över motionen i enlighet med utbildningssektorns fårslag till yttrande.
Utbildningsnämnden har lyft fram att man ställer sig bakom motionen och har föreslagit att
kommunstyrelsen beslutar att se över att porrfilter bör gälla för alla kommunens verksamheter.
Kommunledningssektorn delar de synpunkter som förs fram i utbildningssektorns fårslag till
yttrande över motionen och har utrett möjligheterna att installera webbfilter i alla kommunens
verksamheter. W ebbfilter kan sättas på vilka nät som helst i kommunen, men det går inte
begränsa filter till skolornas nät. Istället omfattas samtliga kommunens nät.
Följande nät kan filtreras:
~

GoliskaPub och GoliskaOPEN (trådlösa)

~

GoliskaENC (trådlöst)

~

STAP (trådlöst)

~

STAP (trådbundet, via kabel)

Kategorier som kommer att filtreras bort
~ Adult content
~ Botnets

Justerare

Utdragsbestyrkande
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~
~

~
~
~

Child Abuse Material
Keyloggers
Phishing:Frauds
Spam URLs
Spyware

Om en länk blir spärrad kommer det att framgå tydligt av texten att den är spärrad, så att det inte
kan missförstås. Det går däremot inte att logga vem som har surfat till en icke tillåten webbsida.
Filtret är inte på något sätt komplett, men filtrerar bort det mesta. Det går alltid att lura det med
hjälp av t.ex. krypterad trafik.
Filtret innebär ingen extra kostnad for kommunen utan ingår i befintliga tjänster.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Nielas Eringsfors (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordforande finner att det finns ett forslag till beslut, kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 122, Kommunstyrelsen 2020-10-26
- Tjänsteskrivelse, 2020-09-29
- Motion, 2020-03-02
-Protokollsutdrag från Utbildningsnämnden, 2020-08-31, §59

Beslutet ska skickas till
- Motionsinlämnaren
-Utbildningsnämnden
- IT -strateg

Justerare
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Dnr Ks 2020/270

§2

Motion från Sverigedemokraterna angående demokratiutredning
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motionen med hänvisning till vad som nedan redovisas i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Kristi n Skogen (SD) inkom med en motion 2020-10-15 med förslag om att det snarast påbörjas
en demokratiutredning gällande hur Essunga kommun på ett demokratiskt, (C01·ona) säket1 och
rättvist sätt kan lyssna in invånarna och informera om det "politiska livet" i kommunen.
I Essunga kommuns verksamhetsplan med budget for 2021-2023 finns det av
kommunfullmäktige antagna målet:

Essunga kommun ska verkaför olikaformer av mötesplatser som stärker människors utveckling
och inkludering.
Kommunstyrelsens aktiviteter för att nå detta mål är under 2021-2023:
Inrätta lokalbokning som e-tjänst för kommuninvånare och foreningar.
Arbeta fram och etablera en kommunikationsstrategi som vägledning for kommunens
kommunikation.
Tillgängliggöra diariet på kommunens hemsida.
Infora e-tjänster for medborgarforslag och synpunktshantering.
Utveckla och implementera digitala former för medborgardialog.
Kommunledningssektorns arbete för att kunna genomfora dessa aktiviteter innebär att innehållet
i motionens intentioner redan är omhändertagna.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Daniel Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens forslag.
Eva Forsberg (SD) yrkar bifall till motionen .

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två forslag till beslut, kommunstyrelsens förslag och Eva
Forsbergs (SD) yrkande av bifall till motionen. Förslagen ställs mot varandra.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens forslag.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 14, Kommunstyrelsen 2021-02-08
-Protokollsutdrag§ 17, Kommunstyre lsens arbetsutskott 2021-01-25
- Tjänsteskrivelse, 2021-01-13
-Protokollsutdrag§ 82, Kommunfu llmäktige 2020-10-19
-Motion, 2021-10-15
Beslutet ska skickas till
Motionsinlämnaren

Justera re
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§3

Dnr Ks 2018/140

Upphävande av detaljplanAsaka 3:12 del av
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna granskningsutlåtandet gällande upphävande av detaljplan Åsaka 3:12 del av som
tagits fram efter utförd granskning.
Upphäva detaljplan Åsaka 3:12 del av.

Sammanfattning av ärendet
Essunga kommun mottog en skrivelse från Trafikverket den 28 januari 2018 med en begäran om
besked gällande avvikelse mellan gällande detaljplan "Åsaka 3:12 del av" och vägplan för
ombyggnad av E20 Vårgårda-Vara, delen Ribbingsberg-Eling.
Kommunfullmäktige beslutade att upphäva detaljplan "Åsaka 3:12 del av" den 24 september
2018. Planförslaget samrådsbehandlades mellan 2019-09-27 och 2019-10-25 och därefter
gjordes en samrådsredogörelse. Planförslaget har enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen varit ute
på granskning fr.o.m. 2020-09-03 t.o.m . 2020-09-29 och ett granskningsutlåtande har upprättats.
Planen, innan den kan vinna Jaga kraft, upphävs genom beslut av kommunfullmäktige.
Syftet är att upphäva detaljplanen "Åsaka 3:12 del av" så att den nya vägplanen för E20 inte
strider mot gällande detaljplan. Då uppbävandet av den befintliga detaljplanen inte
överensstämmer med översiktsplanen bedöms planarbetet ske med utökat förfarande enligt planoch bygglagen (2010:900). För att den gällande detaljplanen "Åsaka 3:12 del av" inte ska strida
mot Trafikverkets vägplan måste den upphävas .

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Daniel Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 4, Kommunstyrelsen 2021-02-08
- Tjänsteskrivelse, 2020-10-20
- Granskningsutlåtande, 2020-10-20
- Planbeskrivning, granskningshandling, 2020-06-01
Justerare
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-Plankarta, granskningshandling, 2020-06-01
-Protokollsutdrag § 59, Kommunstyrelsen 2020-05-25
- Protokollsutdrag § 6, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01 -25

Beslutet ska skickas till
- Samhällsbyggnadskoordinator
- Samhällsbyggnadschef

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 2021/11

§4

Riktlinjer för lokalförsörjning i Essunga kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättat förslag till Riktlinjer får lokalförsörjning i Essunga kommun.

Sammanfattning av ärendet
Investeringar i lokaler binder kapital och påverkar kommunens ekonomiska utrymme under lång
tid. Till det ska läggas att i alla organisationer, liksom i Essunga kommun, är lokalkostnader en
betydande del av organisationens driftskostnader. Det bedöms därfår vara mycket angeläget att
säkerställa en strukturerad och kvalitetssäkrad arbetsmetod för lokalförsörjning och
lokalnyttjande inklusive hyressättningsmodelL
Under ledning av kommundirektören har kommunens ledningsgrupp arbetat fram ett förslag till
kommungemensamma riktlinjer. Dessa syftar till att säkerställa en kostnadseffektiv och
ändamålsenlig lokalförsörjning i Essunga kommun, baserat på målsättningen att den kommunala
verksamheten ska bedrivas i för ändamålet lämpliga lokaler och tilllägsta möjliga kostnad.
Förslag till Riktlinjer får lokalfårsärjning i Essunga kommun biläggs.
Riktlinjerna tydliggör rollfårdelningen får lokalförsörjning mellan kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, de förhyrande nämnderna (hyresgäster) och den uthyrande fastighetsägaren
(hyresvärd).
Kommunstyrelsen, genom kommunledningssektorns samhällsbyggnadsenhet, äger kommunens
fastigheter och utövar fastighetsägarrollen (hyresvärd) i förhållande till de förhyrande nämnderna
(hyresgästerna). I samband med att kommunens förra samhällsbyggnadschef slutade i
månadsskiftet maj-juni 2020, övet1og Essungabostäder AB fastighetsägarrollen (hyresvärd), i
syfte att organisatoriskt samla alla fastighetsägarrelaterade frågor på ett ställe i
kommunkoncernen. Ytterligare renodling kommer att göras under 2021 , genom inrättande av
Essungalokaler AB, för kommunala lokaler. I fårslaget till riktlinjer benämns
fastighetsägarrollen (hyresvärd) Essungalokaler AB, men får tydlighetens skull är det av vikt att
understryka att detta bolag ännu inte är bildat. I praktiken är Essungabostäder AB och
Essungalokaler AB samma organisation, med samma ledning och styrelse.
Riktlinjerna innehåller förslag tilllokalförsörjningsprocess, som beskriver processen från tidigt
uttryckt behov till fårdigställd och anpassad lokal. Processen föreslås användas får
lokalplanering, nyproduktion, nya inhyrningar och större lokalanpassningar. Tidplanen för
lokalförsörjningsprocessen fåreslås synkroniseras med planeringsprocessen, som är en del av
kommunens investeringsprocess.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Riktlinjerna innehåller styrande riktvärden och kvalitetskrav som ska användas vid
lokalplanering, i syfte att säkerställa ett effektivt lokalutnyttjande och lokaler av hög kvalitet.
Riktlinjerna innehåller även förslag på en kommungemensam hyresmodelL Syftet är att
säkerställa likabehandling, förutsebarhet och transparens och att kommunens lokaluthyrning sker
i enlighet med gällande rätt (kommunallagen och EU:s statsstödsregler). Hyresmodellen ska
uppmuntra till effektivt utnyttjande av kommunens lokaler samt stimulera till en långsiktig
lokal planering.

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Daniel Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen forslag

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag§ 5 Kommunstyrelsen, 2021-02-08
- Protokollsutdrag § 7 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-01-25
- Tjänsteskrivelse 2021-01-08
-Förslag Riktlinjer för lokalforsörjning i Essunga kommun 2021-01-08

Beslutet ska skickas till
- Samtliga nämnder
- Essungabostäder AB

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 2019/170

§5

Investeringsanslag till projektering av kommunens skollokaler
Kommunfullmäktiges beslut
Anslå 9,8 miljoner kronor ur investeringsbudget 2021 till projektering av kommunens
skollokaler
Uppdra till Essungabostäder AB att genomfåra projekteringen i enlighet med vad som beskrivs
nedan i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Vid sitt sammanträde 2020-10-26, § 131 , beslutade kommunstyrelsen bl a att omhändetia och
inarbeta den patiipolitiskt eniga viljeinriktningen att det inte är aktuellt att avveckla någon eller
några skolenheter i kommunens ytterområden, i ordinarie kommande strategiska
samhällsplaneringsprocesser och investeringsbudgetar.
I Essunga kommuns Verksamhetsplan med budget 2021-23 , beslutad av kommunfullmäktige
2020-11-16, § l 07, har i enlighet härmed anslagits sammanlagt 21 O 750 tkr till investeringar i
skollokaler under åren 2021-25 , varav 27 150 tkr till investeringar i skollokaler i 2021 års
investeringsbudget
Till grund får investeringsbudgeten är PE Teknik och Arkitekturer ABs fastighetsekonomiska
utredning av skolfastigheternas byggtekniska status 2019-20. I slutrapporten föreslås att
kommunen prioriterar åtgärder för att bevara och säkra upp skolfastigheterna. I slutrapporten
betonas att kommunen behöver studera fler aspekter, såsom infrastruktur, tekniska
försörjningssystem samt de geologiska förutsättningarna, för att få kompletta underlag infår
investeringsbeslut Detta görs i den fas av byggprojekt som kallas projektering.
Projekteringsprocessen består av två huvudsakliga skeden: det initiala skedet och
projekteringsskedet Under det initiala skedet genomförs en behovsutredning och programarbete
samt skapas systemhandlingar, gestaltningar och huvudhandlingar. Därefter kommer man in i
projekteringsskedet bestående av bygghandlingar, bygglovsprocessen och fårfrågningsunderlag.
Kommunledningssektorn föreslår att kommunfullmäktige anslår sammanlagt 9,8 miljoner kronor
till projektering ur antagen investeringsbudget får 2021 samt uppdrar till Essungabostäder att
genomföra projekteringen och återkomma med kompletta beslutsunderlag till hösten 2021 års
investeringsberedning. Vid projekteringen ska upprättat fårslag till Riktlinjer får lokalfårsärjning
i Essunga kommun vara styrande.

Justerare
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På objektsnivå föreslås projekteringsmedlen fördelas enligt följande.
Objekt

Tkr (% av total beräknad investeringskostnad)

Nossebro hus F idrottshall

850

Nossebro hus B2

2 700

Jonslund hus Gymnastik, matsal och
slöj d byggnad

l 500

Jonslund skolbyggnad

l 700

Bredöl Gymnastik, matsal, garage och
förråd

840

Bredöl skolbyggnad

l 000

Nossebro hus D

1200

Total summa projektering

9 790, avrundas till 9 800

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Eva Forsberg (SD) yrkar på återremiss av ärendet med motiveringen till hur man har kommit
fram till beloppen för de olika projekteringsobjekt, när det inte finns en projektledare på plats
ännu.
Maria Malmberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Daniel Andersson (M) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordforande finner att det fitms två förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag och Eva
Forsbergs (SD) yrkande om återremiss av ärendet.
Ordforande ställer forst frågan om ärendet ska återremitteras eller om beslut i ärendet ska ske
under pågående sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar att beslut i ärendet ska ske under
pågående sammanträde.
Ordforande finner därefter att det finns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag .
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 6 Kommunstyrelsen, 2021-02-08
-Protokollsutdrag§ 8 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-01-25
-Tjänsteskrivelse 2021-01-10
Beslutet ska skickas till
Essunga Bostäder AB

Justerare
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§6

Dn r Ks 2020/31 O

Riktlinjer för direktupphandling
Kommunfullmäktiges beslut
Anta riktlinjer för direktupphandling i Essunga kommun.

Sammanfattning av ärendet
Den l juli 2014 infördes krav i upphandlingsreglerna på att en upphandlande myndighet ska
besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling. Samtidigt infördes krav på
dokumentation av upphandlingar vars värde överstiger l 00 000 kronor. Direktupphandling är de
mindre inköp som en kommun gör. Direktupphandling är en form av enklare inköpsprocess och
är inte lika kravstyrda som större upphandlingar är.
Kommunledningssektorn har under 2020 identifierat ett behov av att tydliggöra hur kommunen
ska hantera direktupphandlingar. Under hösten har kommunledningssektorn arbetat fram nya
riktlinjer för direktupphandling som tydliggör hur den som ska göra inköpet ska gå tillväga.
Beroende på inköpsbelopp finns olika förfaranden . Principen är att ju större inköpsbelopp det rör
sig om desto större krav ställs vid själva inköpet. Målsättningen med de nya riktlinjerna är att
säkerställa att Essunga kommun som upphandlande myndighet, i vardagligt tal inköpare, har en
öppen och professionell inköpsprocess, att Essunga kommun tillvaratar konkurrensen vid
direktupphandlingar så att Essunga kommun på så vis minimerar risken för korruption och jäv.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § l O Kommunstyrelsen, 2021-02-08
- Protokollsutdrag § 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-01-25
- Tjänsteskrivelse, 2021-01-04
-Förslag- Riktlinjer för direktupphandling i Essunga kommun, 2021-01-05
-Protokollsutdrag § 82, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-08-17

Beslutet ska skickas till
Ekonomienheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 2020/296

§7

Redovisning av motioner 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna redovisning av motioner 2020, och lägga dessa till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
En förtroendevald får enligt 4 kapitlet§ 18 i kommunallagen (2017:725) väcka motioner. Enligt
5 kapitlet § 35 ska en motion beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från att motionen väcktes.
Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning redovisa de motioner
som behandlats under året.

Beslutade motioner under 2020
Under 2020 har sex motioner som inkom under 2019 blivit beslutade av kommunfullmäktige. En
motion från 2019 är fortfarande under beredning, motion angående tillgänglighetsbidrag, 201909-20.
l. Motion angående införande av en gammaldags sommarauktion, 2019-04-08
Beslut i kommunfullmäktige 2020-06-15 §52

2. Motion angående att införa stubbrace, 2019-04-08
Beslut i kommunfullmäktige 2020-06-15 §51
3. Motion angående att införa allmänhetens frågestund, 2019-04-16
Beslut i kommunfullmäktige 2020-06-15 §50
4. Motion angående språkkrav inom vården, 2019-06-1 O
Beslut i kommunfullmäktige 2020-06-15 § 48
5. Motion angående inbjudan parasp ort, 2019-06-1 O
Beslut i kommunfullmäktige 2020-06-15 § 47
6. Motion angående fårslag om införande av ett enkelt register på hemsidan för inkomna
motioner, interpellationer och enkla frågor, 2019-10-04
Beslut i kommunfullmäktige 2020-06-15 § 49

Utdragsbestyrkande
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Inkomna motioner under 2020 (ej beslutade)
Under 2020 har fyra motioner inkommit En motion kommer att tas upp på kommunfullmäktige i
februari. En motion kommer att tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 januari. Två
av motionerna är under fortsatt beredning.
l . Motion angående porrfilter, 2020-03-02
Arendet kommer tas upp på kommunfullmäktige i februari
2. Motion angående regler kring ekonomiskt bistånd, 2020-09-30
Beredning pågår
3. Motion angående demokrati utredning, 2020-10-15
Arendet tas upp på kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-25
4. Motion angående Västtrafiks seniorkort, 2020-11-09
Beredning pågår

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 11 Kommunstyrelsen, 2021-02-08
- Protokollsutdrag § 14 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-01-25
- Tjänsteskrivelse, 2021-01-12

Beslutet ska skickas till
Kanslichef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 2020/295

§8

Redovisning av medborgarförslag 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna redovisningen av medborgarförslag 2020 och lägga dessa till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
En kommuninvånare, som är folkbokfcird i kommunen, kan väcka ett ärende i kommunfullmäktige genom ett så kallat medborgarförslag om kommunfullmäktige har beslutat det enligt
kommunallagen (2017 :725) 8 kapitlet 5 paragrafen. Kommunfullmäktige i Essunga kommun har
fattat ett sådant beslut. Medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes . Om beredningen inte kan
avslutas inom ett år ska detta och vad som framkommit vid beredningen anmälas till
kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget från
vidare handläggning.

Beslutade medborgarförslag 2020
Under 2020 tog kommunstyrelsen beslut i två medborgarfdrslag, ett som inkom under 2019 och
ett som inkom under 2020.
l. Medborgarförslag angående lekplats utanför Nossebra skola, 2019-12-02
Beslut: Kommunstyrelsen§ 128, 2020-10-26
2. Medborgarfcirslag angående en framtida all-aktivitetshall, 2020-05-08
Beslut: Kommunstyrelsen§ 127, 2020-10-26

Inkomna medborgarförslag 2020 (Ej beslutade)
Under 2020 är tre inkomna medborgarförslag fortfarande under beredning.
3. Medborgarförslag angående miljön i området Stallabäcken, 2020-05-08
Beredning pågår
4. Medborgarfcirslag kring att göra grönområde attraktivare i Jonslund, 2020-05-26
Beredning pågår
5. Medborgarförslag angående Inventering av ödehus i Essunga kommun, 2020-10-21
Beredning pågår

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
-Protokollsutdrag § 12 Kommunstyrelsen, 2021-02-08
- Protokollsutdrag § 15 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-01-25
- Tjänsteskrivelse, 2021-01-13

Beslutet ska skickas till
Kanslichef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§9

Dnr Ks 2020/297

Uppräkning av partistöd och arvoden till förtroendevalda 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Uppräkning av partistöd för 2021 sker på den av riksdagens arvodesnämnds fastställda
månadsarvode får riksdagsledamot 2021-01-27, 69 900 kronor och som gäller från och med l
januari 2021.
Grundstöd och mandatstöd utgör 8 % av det fastställda månadsarvodet får riksdagsledamot
2021-01-27, 5 592 kronor.
Uppräkning av arvoden till fårtroendevalda 2021 , sker på den av riksdagens arvodesnämnds
fastställda månadsarvode för riksdagsledamot 2021-01-27, 69 900 kronor och som gäller från
och med l januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningssektorn ska varje år verkställa beslut om att betala ut partistöd arvoden för
fårtroendevalda utifrån de regler och bestämmelser som kommunfullmäktige har fattat. Varje år
sker uppräkning av partistöd och arvoden utifrån de av kommunfullmäktige antagna reglerna.
De utgångspunkter som finns i regler får hur pattistöd och arvoden får fårtroendevalda ska
uppräknas har utgått från det av riksdagens arvodesnämnds fastställda månadsarvode för
riksdagsledamot som regelbundet har kommit i november vatje år.
Månadsarvodet som har fastställts i november är det som sedan även fastställs i januari.
Förvaltningens rutin har varit att betala ut partistöd i januari och basera det på beslutet som
kommer i november då de alltid har varit de samma. Undantaget är januari och november 2020.
Då kom det inte några nya beslut.
Vid årsskiftet 2020/2021 hade det ännu inte kommit något nytt beslut. På riksdagens hemsida har
det hela tiden stått att riksdagens arvodesnämnd inte har fattat beslut om något nytt arvode får
riskdagens ledamöter. De har även informerats om att de inte vet när beslut kan komma.
När kommunledningssektorn lyfte ärendet direkt till kommunstyrelsens arbetsutskott den 25
januari hade ännu inte något nytt beslut kommit. Två dagar senare kommer det nya beslutet och
det gäller från och med l januari 2021.
Kommunledningssektorn tog därfår upp ärendet till fårhandlingsdelegationen 2021-02-02 som
sedan lämnade fårslag till beslut till kommunstyrelsen 2021-02-08 . Kommunstyrelsen tog beslut
om att föreslå kommunfullmäktige att uppräkna partistöd 2021 och arvoden får fårtroendevalda

l UId"'''"lyrl<a ode
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2021 på det av riksdagens arvodesnämnds fastställda månadsarvode för riksdagsledamot, 202101 -27, 69 900 kronor och som gäller från och med l januari 2021.
Grundstöd och mandatstöd för 2021 utgör 8% av månadsarvodet för riksdagsledamot, det vill
säga 8% av 69 900 kronor. Utifrån detta så kommer pat1ierna som har rätt till partistöd får 2021
att få: Grundstöd per pat1i och år 5 592 kronor och mandatstöd per mandat och år 5 592 kronor.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag§ 16 Kommunstyrelsen, 2021-02-08
-Protokollsutdrag§ 3, Förhandlingsdelegationen 2021-02-02
-Arvoden till förtroendevalda 2021- Beloppsbilaga l , 2021-02-05
- Tjänsteskrivelse, 2021-02-0 l
- Protokollsutdrag§ 19, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-25
- Tjänsteskrivelse 2020-11-23

Beslutet ska skickas till
- Kanslichef
-HR-chef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dn r Ks 2020/308

§10

Nyupplåning 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Bemyndiga kommunstyrelsen att nyupplåna totalt 50 miljoner kronor under år 2021 .
Bemyndiga kommunstyrelsen att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån
som förfaller till betalning under år 2021 .

Sammanfattning av ärendet
Kommunens investeringsbehov uppgår till 53,4 miljoner kronor 2021 och för att trygga
kommunens kortfristiga betalningsberedskap får upplåning genomföras enligt kommunens
finansiella policy. Ett beslut om upplåning bör genomföras årligen och affärsavslut ska
genomföras endast då behov uppstår. Omsättning av lån år 2021 är inte aktuellt då kommunen
ännu inte har några lån men bör vara med i beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 18 Kommunstyrelsen, 2021-02-08
- Protokollsutdrag § 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-01-25
- Tjänsteskrivelse, 2020-12-18

Beslutet ska skickas till
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande

Justerare
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§ 11

Dnr Ks 2020/237

Kapitalisering av Kommuninvest
Kommunfullmäktiges beslut
Essunga kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") ska inbetala
ett insatsbelopp om l 000 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen . Det innebär att den årliga inbetalningen
statiar först år 2022 och uppgår till 129 400 kronor och under åren 2023-2024 uppgår det årliga
beloppet till 564 700 kr.

Sammanfattning av ärendet
I november 20 l O upptog Föreningen Kommuninvest förlagslån från medlemmarna omfattande
l miljard kronor. Essunga kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 3 oktober 2020 till
l 000 000 kronor, jämte ränta. Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till
Kommuninvest inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Det har resulterat i att
förlagslånen har sagts upp och ska därför återbetalas till medlemmarna.
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som
medlemmarna kunde välja mellan.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya
nivån uppgår till l 300 kronor per invånare för kommuner. För Essunga Kommun innebär det att
med statt 2021, tillse att kapitalinsatsen höjs med l 00 kronor per invånare och år (20 18 års
invånarantal 5 64 7) fram till år 2024. Det innebär en årlig inbetalning på 564 700 kr. Väljer
kommunen att betala in det återbetalda förlagsl ånet på l 000 000 kronor, statiar den årliga
inbetalningen först år 2022 på 129 400 kr och år 2023-2024, 564 700 kronor per år.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 19 Kommunstyrelsen, 2021-02-08
- Protokollsutdrag § 23 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-01-25
- Tjänsteskrivelse 2020-1 0-04
- Bilaga l Insatskapital per medlem samt förlagslån, 2020-10-06
- Information om kapitalisering av Kommuninvest, 2020-09-04

Utdragsbestyrkande
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Beslutet ska skickas till
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Dnr Ks 2021/36

Ersättning för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunen tar ut ersättning av dödsbo för sina kostnader för provisorisk dödsboförvaltning
respektive för gravsättning enligt självkostnad. För faktiskt nedlagd handläggningstid, tas en
timavgift ut. A vgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid . Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halvtimme tas ingen tirnavgift ut. Därutöver tas ersättning ut
för direkta utlägg som kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.
Socialnämnden fastställer tirnavgift enligt självkostnad.

Sammanfattning av ärendet
När någon avlider skall en dödsbodelägare ta hand om egendomen och bland annat underrätta
övriga delägare. Detta kallas för provisorisk dödsboforvaltning. Om ingen tar på sig detta
uppdrag blir det en uppgift for socialnämnden. Detta framgår av 18 kap. 2 § ärvdabalken.
Om det inte finns någon som tar ansvar for att den avlidne gravsätts är det kommunens ansvar.
Detta framgår av 5 kap. 2 § begravningslagen.
För att kommunen ska kunna ta ut ersättning från dödsboet för provisorisk dödsboförvaltning
och gravsättning behöver kommunfullmäktige besluta att kommunen ska finansiera
verksamheten genom att ta till vara den rätten. Detta framgår av Cirkulär nr 19:30 från Sveriges
Kommuner och Landsting.
Förvaltningen rekommenderar att kommunen tar till vara rätten att ta ut ersättning från dödsboet.
Det är inte rimligt att kostnaderna ska belasta skattekollektivet om det finns pengar i dödsboet.
För dödsbo som saknar tillgångar för gravsättning finns särskilda regler om ekonomiskt bistånd.
Orsaken till att ingen dödsbodelägare tar på sig den provisoriska dödsboförvaltningen eller
ordnar med gravsättning kan t ex vara meningsskiljaktigheter mellan dödsbodelägarna. Genom
att nyttjande av kommunens yttersta ansvar är förenat med en kostnad kan det också motivera
dödsbodelägarna att istället ta sitt ansvar.
Om kommunfullmäktige tar det principiella beslutet att kommunen ska ta ut ekonomisk
ersättning från dödsboet enligt tirnavgift kan socialnämnden fastställa tirnavgift enligt
självkostnad som ett led i verkställigheten.

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag§ 21 Kommunstyrelsen, 2021-02-08
- Protokollsutdrag § 5 Socialnämnden 2021-01-27
- Tjänsteskrivelse 2021-01 -07
- Cirkulär 19:30 Socialnämndens och kommunens rätt till ersättning för kostnader för provisorisk
dödsboförvaltning och gravsättning- Sveriges Kommuner och Landsting, 2021-02-02

Beslutet ska skickas till
- Myndighetschef
- Ekonomichef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 2021/37

§13

Förslag till reviderat reglemente för Socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Socialnämndens uppgifter i reglemente l § kompletteras med: - Enligt Begravningslag
(1990:1144)

Sammanfattning av ärendet
När någon avlider skall en dödsbodelägare ta hand om egendomen och bland annat underrätta
övriga delägare. Detta kallas för provisorisk dödsboförvaltning. Om ingen tar på sig detta
uppdrag blir det en uppgift för socialnämnden. Detta framgår av 18 kap. 2 § ärvdabalken.
Om det inte finns någon som tar ansvar för att den avlidne gravsätts är det kommunens ansvar.
Detta framgår av 5 kap. 2 § begravningslagen.
Provisorisk dödsboförvaltning är enligt lag en uppgift för socialnämnden. När det gäller
kommunens yttersta ansvar för gravsättning behöver dock kommunfullmäktige utse en nämnd
som ska fullgöra kommunens uppdrag. Detta framgår av Cirkulär nr 19:30 från Sveriges
Kommuner och Landsting.
I socialnämndens delegationsordning ingår beslut att ordna gravsättning. I uppräkningen av
socialnämndens uppgifter i § l i reglementet finns dock inte kommunens yttersta ansvar för
gravsättning med. Det behöver därför förtydligas så att det framgår att även kommunens ansvar
enligt begravningslagen ingår i uppräkningen av socialnämndens uppgifter.

Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 22 Kommunstyrelsen, 2021-02-08
- Protokollsutdrag. § 6 Socialnämnden 2021-01-27
-Tjänsteskrivelse, 2020-12-29, (2021-02-02)
-Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden, 2021-02-02

Beslutet ska skickas till
- Socialnämnden
- Kommunkansliet för uppdatering av reglemente

Utdragsbestyrkande
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D nr Ks 2021/2

§14

Delegationsbeslut 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna redovisningen över delegationsbeslut som förtecknats i protokoll.

Sammanfattning av ärendet
- Delegationsbeslut till kommunfullmäktige om taxa som följer maxtaxa inom barnomsorgen
2021

Beslutet skickas till
Utbildningsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§15

Dnr Ks 2021/5

Delgivningar KF 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna redovisning av meddelande förtecknade i protokoll.

Sammanfattning av ärendet
-Beslut om efterträdat·val för Anna Karlsson. Dnr 201-56202-2020.
- Protoko llsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 30 november 2020 - Ledamot i
styre lsen for Samordningsförbundet Skaraborg
- Justerat protokoll kommunstyrelsen 2021-02-08
-Dom i mål 31-20, laglighetsprövning val av kommunstyrelsen (KS), förvaltningsrätten
- Skrivelse gällande fastigheten Amiralen
- E-post, information från föttroendevald som lämnar sitt parti men sitter kvar på sina uppdrag,
2021-02-19

Justerare
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§ 16

Dnr Ks 2021/53

Reviderad bolagsordning för Essunga Bostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna förslag till ändrad bolagsordning för Essunga Bostäder AB.

Sammanfattning av ärendet
Essunga Bostäder AB :s styrelse beslutade på sammanträde 2021-02-15 anta ändrad
bolagsordning för Essunga Bostäder AB samt föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag
till ändrad bolagsordning för Essunga Bostäder AB. Ändring av bolagsordningen är ett sådant
principiellt ärende som kräver kommunfullmäktiges godkätmande.
Den l januari 2013 infördes regler i kommunallagen som innebär att följande ska anges i
bolagsordningar för kommunala företag:
- Det kommunala ändamålet.
-De kommunala principer som utgör ram för verksamheten.
-Fullmäktiges möjlighet att ta ställning innan viktigare beslut fattas.
De gäller endast aktiebolag och berör inte stiftelser. Det innebär att bostadsstiftelser inte träffas
av reglerna. Syftet är att säkerställa att alla kommunala bolag bedriver sin verksamhet inom
ramen för den kommunala kompetensen, följer de kommunala principerna och ger fullmäktige
möjlighet att ta ställning inför viktigare beslut. Med det kommunala ändamålet avses vad
verksamheten syftar till att åstadkomma. Om det kommunala ändamålet inte avspeglas i en
bestämmelse om syftet med verksamheten i bolagsordningen, kommer bolaget att ha
vinstmaximering som syfte.
När en kommun lämnar över vården av kommunal verksamhet till ett privaträttsligt organ så
måste den bedrivas inom ramen för den kommunala kompetensen. Utan en sådan begränsning
skulle ett bolag få en vidare kompetens än vad som hade gällt för kommunen om den bedrivit
verksamheten i egen regi .
De kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten tar sikte på de kommunalrättsliga
principer som gäller för verksamheten. Kravet gäller dock endast de kommunalrättsliga principer
som är tillämpliga för den aktuella verksamheten. Om självkostnadsprincipen inte gäller, vilket
t.ex. är fallet för allmännyttiga kommunala aktiebolag, ska den inte anges.

Utd ra g sbestyrkande
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Den så kallade ändamålsparagrafen i ett bolags bolagsordning anger ägarens syfte med sitt
ägande av bolaget. I nuvarande ägardirektiv för Essunga Bostäder AB tydliggör kommunen som
ägare att syftet med ägandet av Essunga Bostäder AB är att bidra till uppfyllandet av
kommunens Vision 2040.
Nuvarande lydelse av den så kallade ändamålsparagrafen i bolagsordningen, senast reviderad
och fastställd i kommunfullmäktige 2013 , anger:

"§ 4 Å·ndamålet med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunala likställighets- och självkostnadsprincip
främja bostadsförsörjningen i kommunen.
Tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av vinst
från bolaget så länge vinsten ej överstiger skäligförräntning på det av aktieägaren i bolaget
tills!qutna kapitalet.
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Essunga kommun. "

Paragrafen föreslås ändras till följande:

§ 4 Andamålet med bolagets verksamhet

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att bidra till uppfyllandet av Essunga
kommuns tillväxtmål om l O 000 invånare år 2040, genom att förvärva, bebygga, förvalta,
avyttra och ombildafastigheter samt utveckla attraktiva bostäder och bostadsområden.
Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av den kommunala likställighetsprincipen
och enligt affärsmässiga principer. "

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande)
Daniel Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Eva Forsberg (SD) yrkar på avslag på kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens fårslag och Eva
Forsbergs yrkande om avslag på kommunstyrelsens förslag. Förslagen ställs mot varandra.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
- Protokollsutdrag § 28, Kommunstyrelsen, 2021-02-22
-(Förslag) Reviderad bolagsordning för Essunga Bostäder AB, ärende 5, från styrelsemöte
Essunga Bostäder AB , 2021 -02-15

Beslutet ska skickas till
Essunga Bostäder AB , styrelseordförande
Tf. VD Essunga Bostäder AB

Utdragsbestyrkande
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